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OPIS APELURI DESCHISE 
 
PROGRAMUL OPERA IONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ – 4 apeluri 
AP1 OS2 Asigurarea transparenței si credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE 
AP2 OS1 Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea FESI 
AP2 OS2 Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi 
AP3 OS1 Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată 
a personalului care lucrează în cadrul sistemului de gestionare și control al FESI 
 
 
PROGRAMUL OPERA IONAL INFRASTRUCTUR  MARE – 14 apeluri 
1/3/2 Proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de ap  şi ap  uzat  – sprijin preg tire proiecte de investi ii  
6/3/1 Proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deşeurilor – proiecte noi de investi ii 
8/5/2 Proiecte pentru consolidarea capacit ii de reac ie în caz de dezastre 
9/4/1 Proiecte pentru creşterea gradului de protec ie şi conservare a biodiversit ii  
10/4/2 Apel de proiecte pentru evaluarea și monitorizarea calității aerului la nivel național 
17/7/1 Creşterea eficien ei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribu ie a energiei termice în oraşele selectate 
25/1/1 Creșterea mobilității pe rețeaua rutiera TEN-T centrală – proiecte fazate 
26/1/1 Creșterea mobilității pe rețeaua rutiera TEN-T centrală – sprijin pregatire proiecte de investiții 
28/2/1 Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală –proiecte fazate 
29/2/1 Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală – sprijin pregătire proiecte de investiții 
30/2/1 Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală –proiecte noi de investiții 
42/7/1 Creşterea eficien ei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribu ie a energiei termice în oraşele selectate – proiecte noi 
49/2/5 Creşterea gradului de siguran  şi îmbun t irea condi iilor de mediu pe toate modurile de transport – proiecte noi de investi ii 
50/2/5 Creşterea gradului de siguran  şi îmbun t irea condi iilor de mediu pe toate modurile de transport – proiecte fazate 
 
 
PROGRAMUL OPERA IONAL CAPITAL UMAN – 2 apeluri 
90/6/19 ; Obiectiv compozit OS. 6.13 și 6.14 
91/4/8/ Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate 
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Apeluri: POAT 2014-2020 

 Cod apel: POAT 2014 - 2020 
 Program operațional: Program Operațional Asistență Tehnică 
 Axa prioritar : 1. Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste 

fonduri 
 Obiectiv specific: 2. Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE 
 Operațiune: POAT - Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE 
 Beneficiari eligibili: autoritate a administrației publice centrale, unitate subordonată sau coordonată de către o autoritate a administrației publice centrale 
 Tip apel:    depunere continuă 
 Dat  lansare:   15.10.2015 
 Dat  închidere:   30.06.2023 
 Buget (RON):    
 Resurse web:   http://www.fonduri-ue.ro/poat-2014#implementare-program 

 

Apeluri: POAT 2014-2020 

 Cod apel: POAT 2014 - 2020 
 Program operațional: Program Operațional Asistență Tehnică 
 Axa prioritar : 2. Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI 
 Obiectiv specific: 1. Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea FESI 
 Operațiune: POAT - Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea FESI 
 Beneficiari eligibili:  autoritate a administrației publice centrale, unitate subordonată sau coordonată de către o autoritate a administrației publice centrale 
 Tip apel:    depunere continuă 
 Dat  lansare:   15.10.2015 
 Dat  închidere:   30.06.2023 
 Resurse web:   http://www.fonduri-ue.ro/poat-2014#implementare-program 
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Apeluri: POAT 2014-2020 

 Cod apel: POAT 2014 - 2020 
 Program operațional: Program Operațional Asistență Tehnică 
 Axa prioritar : 2. Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI 
 Obiectiv specific: 2. Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi 
 Operațiune: POAT - Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi 
 Beneficiari eligibili:  autoritate a administrației publice centrale, unitate subordonată sau coordonată de către o autoritate a administrației publice centrale 
 Tip apel:    depunere continuă 
 Dat  lansare:   15.10.2015 
 Dat  închidere:  30.06.2023 
 Resurse web:   http://www.fonduri-ue.ro/poat-2014#implementare-program 

 

Apeluri: POAT 2014-2020 

 Cod apel: POAT 2014 - 2020 
 Program operațional: Program Operațional Asistență Tehnică 
 Axa prioritar : 3. Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI în România 
 Obiectiv specific: 1. Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea 

adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de gestionare, gestionare și control al FESI 
 Operațiune: POAT - Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea 

adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de gestionare, gestionare și control al FESI 
 Beneficiari eligibili:  autoritate a administrației publice centrale, unitate subordonată sau coordonată de către o autoritate a administrației publice centrale 
 Tip apel:    depunere continuă 
 Dat  lansare:   15.10.2015 
 Dat  închidere:  30.06.2023 
 Resurse web:   http://www.fonduri-ue.ro/poat-2014#implementare-program 
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Apeluri: POIM 1/3/2 OS 3.2 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de ap  și ap  uzat  - sprijin preg tire proiecte de investiții  
 Cod apel: POIM 1/3/2 OS 3.2 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată - sprijin pregătire proiecte de investiții  
 Program operațional: Program Operaţional Infrastructură Mare 
 Axa prioritar : 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor 
 Obiectiv specific: 2. Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a 

populaţiei 
 Operațiune: POIM - Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a 

populaţiei 
 Beneficiari eligibili: autoritate a administraţiei publice centrale, unitate administrativ teritorială/ primărie/ consiliu local, operator regional 
 Tip apel:   termen limită 
 Dat  lansare:   31.03.2016 
 Dat  închidere:  31.12.2018 
 Buget (RON):   12.600.000.000 Lei 
 Resurse web:  http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/24/apeluri-poim-1-3-2-os-3-2-apel-de-proiecte-pentru-dezvoltarea-infrastructurii-de-ap%C4%83-%C8%99i-ap%C4%83-uzat%C4%83-sprijin-pregatire-proiecte-

de-investi%C8%9Bii?filter_order=col78 

Apeluri: POIM/6/3/1/; OS 3.1 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor - proiecte noi de investiții – 
proiecte noi de investiții  

 Cod apel: POIM/6/3/1/; OS 3.1 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor - proiecte noi de investiții – 
proiecte noi de investiții  

 Program operațional: Program Operaţional Infrastructură Mare 
 Axa prioritar : 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor 
 Obiectiv specific: 1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România 
 Operațiune: POIM - Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România 
 Beneficiari eligibili: unitate administrativ teritorială/ primărie/ consiliu local, asociaţie de dezvoltare intercomunitară 
 Tip apel:   termen limită 
 Dat  lansare:   19.04.2016 
 Dat  închidere:  31.12.2018 
 Buget (RON):   1.584.000.000 Lei 
 Resurse web: http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/20/apeluri-poim-6-3-1-os-3-1-apel-de-proiecte-pentru-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-de%C8%99eurilor-proiecte-noi-de-investi%C8%9Bii-

%E2%80%93-proiecte-noi-de-investi%C8%9Bii?start=40 

http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/24/apeluri-poim-1-3-2-os-3-2-apel-de-proiecte-pentru-dezvoltarea-infrastructurii-de-ap%C4%83-%C8%99i-ap%C4%83-uzat%C4%83-sprijin-pregatire-proiecte-de-investi%C8%9Bii?filter_order=col78
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/24/apeluri-poim-1-3-2-os-3-2-apel-de-proiecte-pentru-dezvoltarea-infrastructurii-de-ap%C4%83-%C8%99i-ap%C4%83-uzat%C4%83-sprijin-pregatire-proiecte-de-investi%C8%9Bii?filter_order=col78
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/20/apeluri-poim-6-3-1-os-3-1-apel-de-proiecte-pentru-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-de%C8%99eurilor-proiecte-noi-de-investi%C8%9Bii-%E2%80%93-proiecte-noi-de-investi%C8%9Bii?start=40
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/20/apeluri-poim-6-3-1-os-3-1-apel-de-proiecte-pentru-dezvoltarea-infrastructurii-de-management-integrat-al-de%C8%99eurilor-proiecte-noi-de-investi%C8%9Bii-%E2%80%93-proiecte-noi-de-investi%C8%9Bii?start=40
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Apeluri: POIM/8/5/2/ OS 5.2. Apel de proiecte pentru consolidarea capacit ții de reacție în caz de dezastre 

 Cod apel: POIM/8/5/2/ OS 5.2. Apel de proiecte pentru consolidarea capacității de reacție în caz de dezastre 
 Program operațional: Program Operaţional Infrastructură Mare 
 Axa prioritar : 5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor 
 Obiectiv specific: 2. Creşterea nivelului de pregştire pentru o reacţie rapidă şi eficientă la dezastre a echipajelor de intervenţie 
 Operațiune: POIM - Creşterea nivelului de pregştire pentru o reacţie rapidă şi eficientă la dezastre a echipajelor de intervenţie 
 Beneficiari eligibili: unitate subordonată sau coordonată de către o autoritate a administraţiei publice centrale 
 Tip apel:   termen limită 
 Dat  lansare:   20.04.2016 
 Dat  închidere:  01.02.2017 
 Buget (RON):   211.500.000 Lei 
 Resurse web: http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/23/apeluri-poim-8-5-2-os-5-2-apel-de-proiecte-pentru-consolidarea-capacit%C4%83%C8%9Bii-de-reac%C8%9Bie-%C3%AEn-caz-de-dezastre?start=40 

 

Apeluri: POIM/9/4/1/ OS 4.1 Apel de proiecte pentru creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversit ții  
 Cod apel: POIM/9/4/1/ OS 4.1 Apel de proiecte pentru creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității  
 Program operațional: Program Operaţional Infrastructură Mare 
 Axa prioritar : 4. Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric 
 Obiectiv specific: 1. Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate 
 Operațiune: POIM - Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate 
 Beneficiari eligibili: unitate administrativ teritorială/ primărie/ consiliu local, asociaţie de dezvoltare intercomunitară 
 Tip apel:   termen limită 
 Dat  lansare:   19.04.2016 
 Dat  închidere:  30.06.2018 
 Buget (RON):   1.080.000.000 Lei 
 Resurse web: http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/21/apeluri-poim-9-4-1-os-4-1-apel-de-proiecte-pentru-cre%C8%99terea-gradului-de-protec%C8%9Bie-%C8%99i-conservare-a-

biodiversit%C4%83%C8%9Bii?start=40 

 

 

http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/23/apeluri-poim-8-5-2-os-5-2-apel-de-proiecte-pentru-consolidarea-capacit%C4%83%C8%9Bii-de-reac%C8%9Bie-%C3%AEn-caz-de-dezastre?start=40
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/21/apeluri-poim-9-4-1-os-4-1-apel-de-proiecte-pentru-cre%C8%99terea-gradului-de-protec%C8%9Bie-%C8%99i-conservare-a-biodiversit%C4%83%C8%9Bii?start=40
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/21/apeluri-poim-9-4-1-os-4-1-apel-de-proiecte-pentru-cre%C8%99terea-gradului-de-protec%C8%9Bie-%C8%99i-conservare-a-biodiversit%C4%83%C8%9Bii?start=40
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Apeluri: POIM/10/4/2/ OS 4.2 Apel de proiecte pentru evaluarea și monitorizarea calit ții aerului la nivel național 

  Cod apel: POIM/10/4/2/ OS 4.2. Apel de proiecte pentru evaluarea și monitorizarea calității aerului la nivel național 
  Program operațional: Program Operațional Infrastructură Mare 
  Axa prioritar : 4. Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric 
  Obiectiv specific: 2. Creșterea nivelului de evaluare și monitorizare a calității aerului la nivel național prin dezvoltarea instrumentelor de monitorizare 
  Operațiune: POIM - Creșterea nivelului de evaluare și monitorizare a calității aerului la nivel național prin dezvoltarea instrumentelor de monitorizare 
  Beneficiari eligibili:  autoritate a administrației publice centrale 
  Tip apel:    termen limită 
  Dat  lansare:    20.04.2016 
  Dat  închidere:   31.12.2018 
  Buget (RON):    67.500.000 Lei 
 Resurse web:  http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/22/apeluri-poim-10-4-2-os-4-2-apel-de-proiecte-pentru-evaluarea-%C8%99i-monitorizarea-calit%C4%83%C8%9Bii-aerului- la-nivel-

na%C8%9Bional?filter_order=col78 
 

Apeluri: POIM/17/7/1/Cre șterea eficienei energetice în sistemele centralizate de transport şi distributie a energiei termice în orașele selectate – proiecte 
fazate 

 Cod apel: POIM/17/7/1/Creșterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în orașele selectate – proiecte 
fazate 

 Program operațional: Program Operaţional Infrastructură Mare 
 Axa prioritar : 7. Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate 
 Obiectiv specific: 1. Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate 
 Operațiune: POIM - Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate 
 Beneficiari eligibili: unitate administrativ teritorială/ primărie/ consiliu local 
 Tip apel:   termen limită 
 Dat  lansare:   09.06.2016 
 Dat  închidere:  31.12.2017 
 Buget (RON):   39.292.134,00 Lei 
 Resurse web: http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/66/apeluri-poim-17-7-1-cre%C8%99terea-eficientei-energetice-%C3%AEn-sistemele-centralizate-de-transport-si-distributie-a-energiei-termice-%C3%AEn-

ora%C8%99ele-selectate-%E2%80%93-proiecte-fazate 

 

http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/22/apeluri-poim-10-4-2-os-4-2-apel-de-proiecte-pentru-evaluarea-%C8%99i-monitorizarea-calit%C4%83%C8%9Bii-aerului-la-nivel-na%C8%9Bional?filter_order=col78
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/22/apeluri-poim-10-4-2-os-4-2-apel-de-proiecte-pentru-evaluarea-%C8%99i-monitorizarea-calit%C4%83%C8%9Bii-aerului-la-nivel-na%C8%9Bional?filter_order=col78
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/66/apeluri-poim-17-7-1-cre%C8%99terea-eficientei-energetice-%C3%AEn-sistemele-centralizate-de-transport-si-distributie-a-energiei-termice-%C3%AEn-ora%C8%99ele-selectate-%E2%80%93-proiecte-fazate
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/66/apeluri-poim-17-7-1-cre%C8%99terea-eficientei-energetice-%C3%AEn-sistemele-centralizate-de-transport-si-distributie-a-energiei-termice-%C3%AEn-ora%C8%99ele-selectate-%E2%80%93-proiecte-fazate
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Apeluri: POIM/25 /1/1/Creșterea mobilit ții pe rețeaua rutier  TEN-T central  – proiecte fazate 

 Cod apel: POIM/25/1/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutiera TEN-T centrală – proiecte fazate 
 Program operațional: Program Operațional Asistență Tehnică 
 Axa prioritar : 1. Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste 

fonduri 
 Beneficiari eligibili: unitate subordonată sau coordonată de către o autoritate a administrației publice centrale 
 Tip apel:    termen limită 
 Dat  lansare:   01.06.2016 
 Dat  închidere:   31.12.2018 
 Buget (RON):   4.050.000.000,00 Lei 
 Resurse web: http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/40/apeluri-poim-25-1-1-cre%C8%99terea-mobilit%C4%83%C8%9Bii- pe-re%C8%9Beaua-rutiera-ten-t-central%C4%83-%E2%80%93-proie cte-

fazate?filter_order=col78 

 

Apeluri: POIM/26/1/1/Creșterea mobilit ții pe rețeaua rutier  TEN-T central  – sprijin preg tire proiecte de investiții  

 Cod apel: POIM/26/1/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T centrală – sprijin pregătire proiecte de investiții  
 Program operational: Program Operațional Infrastructură Mare 
 Axa prioritar : 1. Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului 
 Obiectiv specific: 1. Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T centrală 
 Operațiune: POIM - Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T centrală 
 Beneficiari eligibili: unitate subordonată sau coordonată de către o autoritate a administrației publice centrale 
 Tip apel:   termen limită 
 Dat  lansare:   01.06.2016 
 Dat  închidere:   31.12.2018 
 Buget (RON):   90.000.000,00 Lei 
 Resurse web: http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/39/apeluri-poim-26-1-1-cre%C8%99terea-mobilit%C4%83%C8%9Bii- pe-re%C8%9Beaua-rutiera-ten-t-central%C4%83-%E2%80%93-spri jin-

pregatire-proiecte-de-investitii?filter_order=col78 

 

 

http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/40/apeluri-poim-25-1-1-cre%C8%99terea-mobilit%C4%83%C8%9Bii-pe-re%C8%9Beaua-rutiera-ten-t-central%C4%83-%E2%80%93-proiecte-fazate?filter_order=col78
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/40/apeluri-poim-25-1-1-cre%C8%99terea-mobilit%C4%83%C8%9Bii-pe-re%C8%9Beaua-rutiera-ten-t-central%C4%83-%E2%80%93-proiecte-fazate?filter_order=col78
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/39/apeluri-poim-26-1-1-cre%C8%99terea-mobilit%C4%83%C8%9Bii-pe-re%C8%9Beaua-rutiera-ten-t-central%C4%83-%E2%80%93-sprijin-pregatire-proiecte-de-investitii?filter_order=col78
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/39/apeluri-poim-26-1-1-cre%C8%99terea-mobilit%C4%83%C8%9Bii-pe-re%C8%9Beaua-rutiera-ten-t-central%C4%83-%E2%80%93-sprijin-pregatire-proiecte-de-investitii?filter_order=col78
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Apeluri: POIM/28 /2/1/Creșterea mobilit ții pe rețeaua rutier  TEN-T global  –proiecte fazate 

 Cod apel: POIM/28/2/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală –proiecte fazate 
 Program operațional: Program Operațional Infrastructură Mare 
 Axa prioritar : 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient 
 Obiectiv specific: 1. Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală 
 Operațiune: POIM - Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală 
 Beneficiari eligibili: unitate subordonată sau coordonată de către o autoritate a administrației publice centrale 
 Tip apel:    termen limită 
 Dat  lansare:   01.06.2016 
 Dat  închidere:   31.12.2018 
 Buget (RON):   1.215.000.000,00 Lei 
 Resurse web: http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/50/apeluri-poim-28-2-1-cre%C8%99terea-mobilit%C4%83%C8%9Bii- pe-re%C8%9Beaua-rutier%C4%83-ten-t-global%C4%83-%E2%80%93-

proiecte-fazate?filter_order=col78&start=20 

 

Apeluri: POIM/29/2/1/Creșterea mobilit ții pe rețeaua rutier  TEN-T global  – sprijin preg tire proiecte de investiții  

 Cod apel: POIM/29/2/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală – sprijin pregătire proiecte de investiții  
 Program operațional: Program Operațional Infrastructură Mare 
 Axa prioritar : 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient 
 Obiectiv specific: 1. Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală 
 Operațiune: POIM - Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală 
 Beneficiari eligibili: unitate subordonată sau coordonată de către o autoritate a administrației publice centrale 
 Tip apel:    termen limită 
 Dat  lansare:   01.06.2016 
 Dat  închidere:   31.12.2018 
 Buget (RON):   90.000.000,00 Lei 
 Resurse web: http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/47/apeluri-poim-29-2-1-cre%C8%99terea-mobilit%C4%83%C8%9Bii- pe-re%C8%9Beaua-rutier%C4%83-ten-t-global%C4%83-%E2%80%93-

sprijin-pregatire-proiecte-de-investitii?filter_order=col78&start=20  

 

http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/50/apeluri-poim-28-2-1-cre%C8%99terea-mobilit%C4%83%C8%9Bii-pe-re%C8%9Beaua-rutier%C4%83-ten-t-global%C4%83-%E2%80%93-proiecte-fazate?filter_order=col78&start=20
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/50/apeluri-poim-28-2-1-cre%C8%99terea-mobilit%C4%83%C8%9Bii-pe-re%C8%9Beaua-rutier%C4%83-ten-t-global%C4%83-%E2%80%93-proiecte-fazate?filter_order=col78&start=20
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/47/apeluri-poim-29-2-1-cre%C8%99terea-mobilit%C4%83%C8%9Bii-pe-re%C8%9Beaua-rutier%C4%83-ten-t-global%C4%83-%E2%80%93-sprijin-pregatire-proiecte-de-investitii?filter_order=col78&start=20
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/47/apeluri-poim-29-2-1-cre%C8%99terea-mobilit%C4%83%C8%9Bii-pe-re%C8%9Beaua-rutier%C4%83-ten-t-global%C4%83-%E2%80%93-sprijin-pregatire-proiecte-de-investitii?filter_order=col78&start=20
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Apeluri: POIM/30 /2/1/Creșterea mobilit ții pe rețeaua rutier  TEN-T global  –proiecte noi de investiții  

 Cod apel: POIM/30/2/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală –proiecte noi de investiții  
 Program operațional: Program Operațional Infrastructură Mare 
 Axa prioritar : 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient 
 Obiectiv specific: 1. Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală 
 Operațiune: POIM - Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală 
 Beneficiari eligibili: unitate subordonată sau coordonată de către o autoritate a administrației publice centrale 
 Tip apel:    termen limită 
 Dat  lansare:   01.06.2016 
 Dat  închidere:   31.12.2018 
 Buget (RON):   4.207.000.000,00 Lei 
 Resurse web: http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/51/apeluri-poim-30-2-1-cre%C8%99terea-mobilit%C4%83%C8%9Bii- pe-re%C8%9Beaua-rutier%C4%83-ten-t-global%C4%83-%E2%80%93-

proiecte-noi-de-investitii?filter_order=col78&start=20  

 

Apeluri: POIM/42/7/1/Cre șterea eficienei energetice în sistemele centralizate de transport şi distributie a energiei termice în orașele selectate – proiecte 
noi 

 Cod apel: POIM/42/7/1/Creșterea eficientei energetice în sistemele centralizate de transport si distributie a energiei termice în orașele selectate – proiecte 
noi 

 Program operațional: Program Operaţional Infrastructură Mare 
 Axa prioritar : 7. Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate 
 Obiectiv specific: 1. Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate 
 Operațiune: POIM - Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate 
 Beneficiari eligibili: unitate administrativ teritorială/ primărie/ consiliu local 
 Tip apel:   termen limită 
 Dat  lansare:   09.06.2016 
 Dat  închidere:  31.12.2017 
 Buget (RON):   405.359.719,00 Lei 
 Resurse web: http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/67/apeluri-poim-42-7-1-cre%C8%99terea-eficientei-energetice-%C3%AEn-sistemele-centralizate-de-transport-si-distributie-a-energiei-termice-%C3%AEn-

ora%C8%99ele-selectate-%E2%80%93-proiecte-noi 

http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/51/apeluri-poim-30-2-1-cre%C8%99terea-mobilit%C4%83%C8%9Bii-pe-re%C8%9Beaua-rutier%C4%83-ten-t-global%C4%83-%E2%80%93-proiecte-noi-de-investitii?filter_order=col78&start=20
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/51/apeluri-poim-30-2-1-cre%C8%99terea-mobilit%C4%83%C8%9Bii-pe-re%C8%9Beaua-rutier%C4%83-ten-t-global%C4%83-%E2%80%93-proiecte-noi-de-investitii?filter_order=col78&start=20
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/67/apeluri-poim-42-7-1-cre%C8%99terea-eficientei-energetice-%C3%AEn-sistemele-centralizate-de-transport-si-distributie-a-energiei-termice-%C3%AEn-ora%C8%99ele-selectate-%E2%80%93-proiecte-noi
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/67/apeluri-poim-42-7-1-cre%C8%99terea-eficientei-energetice-%C3%AEn-sistemele-centralizate-de-transport-si-distributie-a-energiei-termice-%C3%AEn-ora%C8%99ele-selectate-%E2%80%93-proiecte-noi
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Apeluri: POIM/49/2/5/ Creşterea gradului de siguran  şi îmbun t irea condi iilor de mediu pe toate modurile de transport  

 Cod apel: POIM/49/2/5/ Creşterea gradului de siguranţă şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu pe toate modurile de transport - proiecte noi de investiții  
 Program operațional: Program Operaţional Infrastructură Mare 
 Axa prioritar : 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient 
 Obiectiv specific: 5. Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea impactului transporturilor asupra mediului 
 Operațiune: POIM - Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea impactului transporturilor asupra mediului 
 Beneficiari eligibili: unitate subordonată sau coordonată de către o autoritate a administraţiei publice centrale 
 Tip apel:    termen limită 
 Dat  lansare:   21.07.2016 
 Dat  închidere:  31.12.2018 
 Buget (RON):   345,267,000.00 Lei 
 Resurse web: http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/70/apeluri-poim-49-2-5-cre%C5%9Fterea-gradului-de-siguran%C5%A3%C4%83-%C5%9Fi-%C3%AEmbun%C4%83t%C4%83%C5%A3irea-

condi%C5%A3iilor-de-mediu-pe-toate-modurile-de-transport-proiecte-noi-de-investi%C8%9Bii 

 

Apeluri: POIM/50/2/5/ Creşterea gradului de siguran  şi îmbun t irea condi iilor de mediu pe toate modurile de transport - proiecte fazate 

 Cod apel: POIM/50/2/5/ Creşterea gradului de siguranţă şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu pe toate modurile de transport - proiecte fazate 
 Program operațional: Program Operaţional Infrastructură Mare 
 Axa prioritar : 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient 
 Obiectiv specific: 5. Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea impactului transporturilor asupra mediului 
 Operațiune: POIM - Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea impactului transporturilor asupra mediului 
 Beneficiari eligibili: unitate subordonată sau coordonată de către o autoritate a administraţiei publice centrale 
 Tip apel:   termen limită 
 Data lansare:   21.07.2016 
 Data închidere:  31.12.2018 
 Buget (RON):   38,115,000.00 Lei 
 Resurse web: http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/69/apeluri-poim-50-2-5-cre%C5%9Fterea-gradului-de-siguran%C5%A3%C4%83-%C5%9Fi-%C3%AEmbun%C4%83t%C4%83%C5%A3irea-

condi%C5%A3iilor-de-mediu-pe-toate-modurile-de-transport-proiecte-fazate 

 

http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/70/apeluri-poim-49-2-5-cre%C5%9Fterea-gradului-de-siguran%C5%A3%C4%83-%C5%9Fi-%C3%AEmbun%C4%83t%C4%83%C5%A3irea-condi%C5%A3iilor-de-mediu-pe-toate-modurile-de-transport-proiecte-noi-de-investi%C8%9Bii
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/70/apeluri-poim-49-2-5-cre%C5%9Fterea-gradului-de-siguran%C5%A3%C4%83-%C5%9Fi-%C3%AEmbun%C4%83t%C4%83%C5%A3irea-condi%C5%A3iilor-de-mediu-pe-toate-modurile-de-transport-proiecte-noi-de-investi%C8%9Bii
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/69/apeluri-poim-50-2-5-cre%C5%9Fterea-gradului-de-siguran%C5%A3%C4%83-%C5%9Fi-%C3%AEmbun%C4%83t%C4%83%C5%A3irea-condi%C5%A3iilor-de-mediu-pe-toate-modurile-de-transport-proiecte-fazate
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/69/apeluri-poim-50-2-5-cre%C5%9Fterea-gradului-de-siguran%C5%A3%C4%83-%C5%9Fi-%C3%AEmbun%C4%83t%C4%83%C5%A3irea-condi%C5%A3iilor-de-mediu-pe-toate-modurile-de-transport-proiecte-fazate
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Apeluri: POCU/90/6/19 ; Obiectiv compozit OS. 6.13 si 6.14 

 Cod apel: POCU/90/6/19 ; Obiectiv compozit OS. 6.13 si 6.14 
 Program operațional: Program Operațional Capital Uman 
 Axa prioritar : 6. Educație și competențe 
 Beneficiari eligibili:  autoritate a administrației publice centrale, unitate subordonată sau coordonată de către o autoritate a administrației publice centrale, 

organism neguvernamental nonprofit, cameră de comert, microintreprindere, intreprindere mică, intreprindere mijlocie, intreprindere mare, universitate 
de stat, furnizor de formare profesională conform OG 29/2007 cu modificările și completările ulterioare 

 Tip apel:    termen limită 
 Dat  lansare:    13.10.2016 
 Dat  închidere:   01.02.2017 
 Buget (RON):   213.226.789,13 Lei 
 Resurse web:   http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/80/apeluri-pocu-90-6-19-obiectiv-compozit-os-6-13-si-6-14?filter_order=col78&start=40 

 

 

Apeluri: POCU/91/4/8/ Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de s n tate 

 Cod apel: POCU/91/4/8/ Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate 
 Program operațional: Program Operațional Capital Uman 
 Axa prioritar : 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
 Obiectiv specific: 8. Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical 
 Operațiune: POCU - Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical 
 Beneficiari eligibili: autoritate a administrației publice centrale, organism neguvernamental nonprofit, universitate de stat, unitate publică sanitară 
 Tip apel:    termen limită 
 Dat  lansare:   17.10.2016 
 Dat  închidere:   15.02.2017 
 Buget (RON):   288 318 652.93 Lei  
 Resurse web: http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/82/apeluri-pocu-91-4-8-formarea-personalului-implicat-%C3%AEn-implementarea-programelor-prioritare- de-

s%C4%83n%C4%83tate?filter_order=col78&start=40 

 

http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/80/apeluri-pocu-90-6-19-obiectiv-compozit-os-6-13-si-6-14?filter_order=col78&start=40
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/82/apeluri-pocu-91-4-8-formarea-personalului-implicat-%C3%AEn-implementarea-programelor-prioritare-de-s%C4%83n%C4%83tate?filter_order=col78&start=40
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/82/apeluri-pocu-91-4-8-formarea-personalului-implicat-%C3%AEn-implementarea-programelor-prioritare-de-s%C4%83n%C4%83tate?filter_order=col78&start=40
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PROGRAME CE VOR FI LANSATE ÎN PERIOADA URM TOARE (apeluri POR) 
Dat  

lansare 

PI 11.1 Consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă  
Mar 
2017 

PI 11.1 Consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă  
Mar 
2017 

PI 10.1 Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii 
prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare  

Mar 
2017 

PI 10.1 Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieții 
prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare  

Mar 
2017 

PI 10.1 Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii 
prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare  

Mar 
2017 

PI 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii  Mai 
2017 

PI 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în 
ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale - OS 8.3 - Copii  

Mar 
2017 

PI 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în 
ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale - PI 8.1 – OS 8.3 - 
Dizabilităţi  

Mar 
2017 

PI 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în 
ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale  

Mar 
2017 

PI 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în 
ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale  

Mar 
2017 

PI 4.4 Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii 
prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare  

Mar 
2017 

PI 4.4 Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii 
prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare  

Mar 
2017 

PI 4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale  
Mar 
2017 

http://www.fonduri-ue.ro/calendar-lansari/details/5/97/calendar-lans%C4%83ri-pi-11-1-consolidarea-capacit%C4%83%C5%A3ii-institu%C5%A3ionale-%C5%9Fi-o-administra%C5%A3ie-public%C4%83-eficient%C4%83
http://www.fonduri-ue.ro/calendar-lansari/details/5/97/calendar-lans%C4%83ri-pi-11-1-consolidarea-capacit%C4%83%C5%A3ii-institu%C5%A3ionale-%C5%9Fi-o-administra%C5%A3ie-public%C4%83-eficient%C4%83
http://www.fonduri-ue.ro/calendar-lansari/details/5/97/calendar-lans%C4%83ri-pi-11-1-consolidarea-capacit%C4%83%C5%A3ii-institu%C5%A3ionale-%C5%9Fi-o-administra%C5%A3ie-public%C4%83-eficient%C4%83
http://www.fonduri-ue.ro/calendar-lansari/details/5/96/calendar-lans%C4%83ri-pi-11-1-consolidarea-capacit%C4%83%C5%A3ii-institu%C5%A3ionale-%C5%9Fi-o-administra%C5%A3ie-public%C4%83-eficient%C4%83
http://www.fonduri-ue.ro/calendar-lansari/details/5/96/calendar-lans%C4%83ri-pi-11-1-consolidarea-capacit%C4%83%C5%A3ii-institu%C5%A3ionale-%C5%9Fi-o-administra%C5%A3ie-public%C4%83-eficient%C4%83
http://www.fonduri-ue.ro/calendar-lansari/details/5/96/calendar-lans%C4%83ri-pi-11-1-consolidarea-capacit%C4%83%C5%A3ii-institu%C5%A3ionale-%C5%9Fi-o-administra%C5%A3ie-public%C4%83-eficient%C4%83
http://www.fonduri-ue.ro/calendar-lansari/details/5/95/calendar-lans%C4%83ri-pi-10-1-investi%C5%A3iile-%C3%AEn-educa%C5%A3ie-%C5%9Fi-formare,-inclusiv-%C3%AEn-formare-profesional%C4%83,-pentru-dob%C3%A2ndirea-de-competen%C5%A3e-%C5%9Fi-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3are-pe-tot-parcursul-vie%C5%A3ii-prin-dezvoltarea-infrastructurilor-de-educa%C5%A3ie-%C5%9Fi-formare
http://www.fonduri-ue.ro/calendar-lansari/details/5/95/calendar-lans%C4%83ri-pi-10-1-investi%C5%A3iile-%C3%AEn-educa%C5%A3ie-%C5%9Fi-formare,-inclusiv-%C3%AEn-formare-profesional%C4%83,-pentru-dob%C3%A2ndirea-de-competen%C5%A3e-%C5%9Fi-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3are-pe-tot-parcursul-vie%C5%A3ii-prin-dezvoltarea-infrastructurilor-de-educa%C5%A3ie-%C5%9Fi-formare
http://www.fonduri-ue.ro/calendar-lansari/details/5/95/calendar-lans%C4%83ri-pi-10-1-investi%C5%A3iile-%C3%AEn-educa%C5%A3ie-%C5%9Fi-formare,-inclusiv-%C3%AEn-formare-profesional%C4%83,-pentru-dob%C3%A2ndirea-de-competen%C5%A3e-%C5%9Fi-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3are-pe-tot-parcursul-vie%C5%A3ii-prin-dezvoltarea-infrastructurilor-de-educa%C5%A3ie-%C5%9Fi-formare
http://www.fonduri-ue.ro/calendar-lansari/details/5/95/calendar-lans%C4%83ri-pi-10-1-investi%C5%A3iile-%C3%AEn-educa%C5%A3ie-%C5%9Fi-formare,-inclusiv-%C3%AEn-formare-profesional%C4%83,-pentru-dob%C3%A2ndirea-de-competen%C5%A3e-%C5%9Fi-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3are-pe-tot-parcursul-vie%C5%A3ii-prin-dezvoltarea-infrastructurilor-de-educa%C5%A3ie-%C5%9Fi-formare
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http://www.fonduri-ue.ro/calendar-lansari/details/5/86/calendar-lans%C4%83ri-pi-4-4-investi%C5%A3iile-%C3%AEn-educa%C5%A3ie,-%C3%AEn-formare,-inclusiv-%C3%AEn-formare-profesional%C4%83-pentru-dob%C3%A2ndirea-de-competen%C5%A3e-%C5%9Fi-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3are-pe-tot-parcursul-vie%C5%A3ii-prin-dezvoltarea-infrastructurilor-de-educa%C5%A3ie-%C5%9Fi-formare
http://www.fonduri-ue.ro/calendar-lansari/details/5/85/calendar-lans%C4%83ri-pi-4-3-oferirea-de-sprijin-pentru-regenerarea-fizic%C4%83,-economic%C4%83-%C5%9Fi-social%C4%83-a-comunit%C4%83%C5%A3ilor-defavorizate-din-regiunile-urbane-%C5%9Fi-rurale
http://www.fonduri-ue.ro/calendar-lansari/details/5/85/calendar-lans%C4%83ri-pi-4-3-oferirea-de-sprijin-pentru-regenerarea-fizic%C4%83,-economic%C4%83-%C5%9Fi-social%C4%83-a-comunit%C4%83%C5%A3ilor-defavorizate-din-regiunile-urbane-%C5%9Fi-rurale
http://www.fonduri-ue.ro/calendar-lansari/details/5/85/calendar-lans%C4%83ri-pi-4-3-oferirea-de-sprijin-pentru-regenerarea-fizic%C4%83,-economic%C4%83-%C5%9Fi-social%C4%83-a-comunit%C4%83%C5%A3ilor-defavorizate-din-regiunile-urbane-%C5%9Fi-rurale
http://www.fonduri-ue.ro/calendar-lansari/details/5/97/calendar-lans%C4%83ri-pi-11-1-consolidarea-capacit%C4%83%C5%A3ii-institu%C5%A3ionale-%C5%9Fi-o-administra%C5%A3ie-public%C4%83-eficient%C4%83
http://www.fonduri-ue.ro/calendar-lansari/details/5/96/calendar-lans%C4%83ri-pi-11-1-consolidarea-capacit%C4%83%C5%A3ii-institu%C5%A3ionale-%C5%9Fi-o-administra%C5%A3ie-public%C4%83-eficient%C4%83
http://www.fonduri-ue.ro/calendar-lansari/details/5/95/calendar-lans%C4%83ri-pi-10-1-investi%C5%A3iile-%C3%AEn-educa%C5%A3ie-%C5%9Fi-formare,-inclusiv-%C3%AEn-formare-profesional%C4%83,-pentru-dob%C3%A2ndirea-de-competen%C5%A3e-%C5%9Fi-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3are-pe-tot-parcursul-vie%C5%A3ii-prin-dezvoltarea-infrastructurilor-de-educa%C5%A3ie-%C5%9Fi-formare
http://www.fonduri-ue.ro/calendar-lansari/details/5/94/calendar-lans%C4%83ri-pi-10-1-investi%C5%A3iile-%C3%AEn-educa%C5%A3ie-%C5%9Fi-formare,-inclusiv-%C3%AEn-formare-profesional%C4%83,-pentru-dob%C3%A2ndirea-de-competen%C5%A3e-%C5%9Fi-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3are-pe-tot-parcursul-vie%C8%9Bii-prin-dezvoltarea-infrastructurilor-de-educa%C5%A3ie-%C5%9Fi-formare
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http://www.fonduri-ue.ro/calendar-lansari/details/5/86/calendar-lans%C4%83ri-pi-4-4-investi%C5%A3iile-%C3%AEn-educa%C5%A3ie,-%C3%AEn-formare,-inclusiv-%C3%AEn-formare-profesional%C4%83-pentru-dob%C3%A2ndirea-de-competen%C5%A3e-%C5%9Fi-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3are-pe-tot-parcursul-vie%C5%A3ii-prin-dezvoltarea-infrastructurilor-de-educa%C5%A3ie-%C5%9Fi-formare
http://www.fonduri-ue.ro/calendar-lansari/details/5/85/calendar-lans%C4%83ri-pi-4-3-oferirea-de-sprijin-pentru-regenerarea-fizic%C4%83,-economic%C4%83-%C5%9Fi-social%C4%83-a-comunit%C4%83%C5%A3ilor-defavorizate-din-regiunile-urbane-%C5%9Fi-rurale
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PI 4.2 Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale 
dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului  

Mar 
2017 

PI 4.1 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv 
promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor  

Mar 
2017 

PI 3.2 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv 
promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor  

Mar 
2017 

PI 3.1 Sprijinirea eficienţei energetice şi utilizarea energiei regenerabile in infrastructura publică, inclusiv clădiri publice şi în sectorul 
locuinţelor  

Mar 
2017 

PI 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi 
întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri  

Mar 
2017 

PI 1.1 Promovarea investiţiilor de afaceri în inovare şi cercetare, dezvoltarea legăturilor şi a sinergiilor între întreprinderi, centre de cercetare-
dezvoltare şi de educaţie, în special dezvoltarea produselor şi serviciilor, transfer tehnologic, inovare socială, networking, clustere.  

Apr 
2017 

Pentru informații suplimentare legate de programele ce vor fi lansate v  rug m s  consultați pagina  http://www.fonduri-ue.ro/calendar-lansari  
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